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  املقدمـــــة
احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه أمجعني ، 

  :أما بعد 
فلقد قُدر لألدب العريب احلديث أن يتجدد باغتراب عدد من األدباء عـن أوطـام،   

: كتني ضمن قوافل اهلجرة اليت شهدا بالد الشام وخباصة لبنان وسوريا إىل بـالد األمـري  
الشمالية واجلنوبية يف النصف األول من القرن الرابع عشر اهلجري ، ألسـباب سياسـية ،   

  .واجتماعية ، واقتصادية 
وقوت هذه الغربة ارتباطهم بأوطام على الرغم مما واجهوه فيها من ألوان العنـت ،  

إىل مرابـع   وصنوف األمل ، ونوازع الفراق ، حىت جلّت يف نفوسهم لواعج الشوق واحلنني
صباهم ، فلقد كانوا يتطلعون بلهفة للرجوع إليها ، متتبعني أخبارها ، وما جيري فيها مـن  
أحداث ووقائع ثقافية ، وعسكرية ، وسياسية أواخر احلكم العثماين ، مث ما تاله من حاالت 

  .النـزاع واملناضلة لالستعمار األوريب 
ها أدباء املهجـر اإلحسـاس بأمهيـة    وقد أفرزت تلك الظروف القاسية اليت عاىن من

الرجوع إىل التراث العريب واإلسالمي واستلهامه ، واالعتزاز مبآثره اخلالدة ، ولذا بقي مـا  
رسخ يف أذهام منذ الطفولة ، وانطبع يف نفوسهم يف فتوم حىت جرى علـى ألسـنتهم ،   

ا مألوا األمساع العربيـة  ونتاجهم الفين ، فلمع يف آفاق الوطن العريب عدد من أمسائهم بعدم
بأعذب األحلان الساحرة ، وأمجل األصداح اآلسرة ، فكان ذلك إيذاناً ببداية عهد جديـد  
للشعر العريب يف املهاجر األمريكية طرأ عليه من التطور ما مل يطرأ على مثيلـه يف الـوطن   

  .العريب
واملفكـرين ،   وكان هلذا األدب صدى كبري ، ودوي عظيم من قبل األدباء ، والنقاد

تلقوه بالدراسة والتحليل والنقد ، وأبرزوا مزاياه ، وتأثَّر به كثري من الشعراء ، بعدما أصبح 
له تكوين خاص ومدرسة مستقلة ينتمي إليها أولئك األدباء ، انعكست آثارها على مسـرية  

إىل  األدب العريب احلديث ، وفتحت آفاقاً جديدة أخرجته من طوابـع التقليـد واجلمـود   
  .التجديد واالبتكار 
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مشرقي السمات واملالمح ، وإن ظهر يف بالد وبيئـة ال تعـرف    –مع ذلك  –وهو 
للحرف العريب قدراً ، وقد غالب طوفان العجمة ، وصراع احلياة املادية ، واستطاع أدبـاء  
 املهجر اجلنويب خاصة أن يثبتوا على لغتهم وخيلصوا هلا ، فظهر شعرهم يتمـوج بـاآلالم ،  
ويتأرجح باآلمال القوية العارمة ، ويتحسس أصحابه قضايا األمة ، ويتلمس بوارق اإلصالح 

  .فيها سياسيا ، واجتماعيا ، واقتصاديّا ، وثقافيا 
وعلى الرغم من أن جلَّ شعراء املهجر اجلنويب ليسوا مسلمني إال أن ذلك مل يثنهم عن 

كثري من املواقف ، حىت افتخروا به ثقافـة وفكـراً    اإلشادة باإلسالم ، بل واالعتزاز به يف
وحضارة ، وتارخياً ، ومل حتجبهم البيئة املكانية عن احلنني إىل روحانية اإلسالم ، والبحـث  
عن ملجأ هلم يف ظل غربتهم الدينية والنفسية اليت زادا الغربة املكانية أملاً ، فعبـروا عمـا   

شرفونه ، واألمل الذي يعانون منه يف ظل الوضع املهـني  ينتام يف حلظات األمل الذي يست
  .ألمتهم 

إن عالقةَ هؤالء األدباء بتراث األمة اإلسالمية نابعةٌ من ثقافتـهم املشـرقية بعامـة    
واإلسالمية بصورة خاصة ؛ فقد لوا من هذا التراث وامتزجوا به ، وامتألوا مـن معينـه   

يستشفها الدارس من خالل النصوص الشعرية الكثرية وهذه العالقة . الصايف ، مث عربوا عنه 
اليت فاضت ا قرائحهم ، ليس مبقتضياا الوصفية السطحية فحسب ، وإمنا بتعمق دراستها، 
والبحث فيما قد خيفيه بعضهم حتت ستار الرمز لسبب أو آلخر ، مما مينح شعرهم روحـاً  

  .ة يف تلك املهاجر النائية حيةً تنبض بالفكر اإلسالمي ، وتنهل من قيمه النري
نوعاً من الدالالت العميقة الـيت حتتـاج إىل    –بال شك  –وهذه االمتزاجات تنشئُ 

جماهدة لكشفها ، وحييلها إىل نوع من التوافق فيما بينـها ؛ إلدراك العمليـة اإلبداعيـة ،    
السـياق األديب   واألساس القائم عليها ، بوصفها حاملة بذور احلقيقة الفكرية املنطوية خلف

عند أولئك الشعراء ، مما أخذ مفهوماً مشولياً يف فكرهم ، ويشف عن منازع دينية فطرية يف 
نفوسهم ، لتتحول إىل نوع من التداعي احلر الذي يسمح  بالبوح عن مكنونـات الـنفس   

ـ  ن وطبيعتها دون تكلُّف أو اصطناع ، وعظمة األدب ال ميكن أن تتقرر يف أية أمة مبعزل ع
  .الفكر والدين 



 
         

  

) ج (   

ومل يقتصر شعرهم املتأثر باإلسالم على أغراضٍ معينـة ، بـل امتـد إىل أغـراض     
إميانية ، ووجدانية ، وسياسية ،  واجتماعية ، وتأمليـة ، واتسـمت   : وموضوعات كثرية 

قصائدهم ذات األثر اإلسالمي يف هذه املوضوعات بقدر من النضج الفكري وطريقة املعاجلة 
  .ناسبة الفنية امل

وعلى الرغم من أن شاعرية شعراء املهجر اجلنويب لفتت أنظار النقاد إليها ، فلم ميلكوا 
إال أن يثنوا عليها ، وينوهوا ا ومع ذلك مل حيظ موضوع األثـر اإلسـالمي يف شـعرهم    
بدراسة تبلور أبعاده ، وتكشف مضامينه ، وحتدد خصائصه ، وتـربز مزايـاه ، وتوضـح    

  .ستقى منها منابعه جذوره اليت ا
على أنه ال ميكن تسمية هذا األثر اجتاهاً أو تياراً عاماً يف شعر أولئك األدباء ، ولكنـه  

  .من شعراء مسلمني  -غالباً –أثر يظهر أحياناً ، ويتوارى أحياناً أخرى ، كما أنه مل يصدر 
إبراز معامله الـيت  فدراسة األثر اإلسالمي يف شعر هؤالء األدباء يعد إنصافاً ألدم ، و

غفل عنها الباحثون ، وإثراء للمكتبة العربية من جهة ، وأُفقاً جديداً للدارسني والبـاحثني  
  .لطرح مثل هذه املوضوعات املهمة اليت مل تطرق من قبل يف األدب العريب من جهة أخرى

 ، ومن هنا يكون هذا البحث سبراً ألغوار األثر اإلسالمي يف شعر املهجـر اجلنـويب  
وكشف بواعثه ، وطرائقه واجتاهاته ، ومنازعه الثقافية والفكرية ، وبيان جوانبه اإلبداعيـة  

  .والفنية 
وقد جاءت أسباب اختيار هذا املوضوع نتيجة متابعة للنتاج الشعري ألدباء املهجـر  
اجلنويب ، وما كتب عنه من حبوث ودراسات ، وميكن تلخيص أبرز تلك األسـباب فيمـا   

  :يلي
وجود دراسات سابقة هلذا املوضوع ، تفي حبقه وتغطي جوانبه ؛ إذ إن أغلـب   عدم - ١

الدراسات العميقة اليت تناولت الشعر املهجري كانت تتجه حنو منازع التجديد لدى 
  .أولئك األدباء ، أو إبراز اجتاهام الفكرية واألدبية والفنية 

منهم بذلك ، واعتزازهم بـه ،  تأثر شعراء املهجر اجلنويب باإلسالم ، واعتراف كثري  - ٢
وبتارخيه ، وتراثه ، وحضارته ، وبروز ذلك يف أشعارهم على الرغم من أن غالبيتهم 
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العظمى تدين بغري اإلسالم ، ولكنهم تأثروا به ، واستقوا منه ما يناصر قضايا األمـة  
يف عن مهبط الوحي ، ووجودهم  -يف تلك املهاجر  -العربية واإلسالمية مع بعدهم 

وجمتمع بعيد عن الثقافة اإلسالمية والعربيـة ، ومـع    -غالباً –بيئة ال تدين باإلسالم 
ذلك فقد سبقوا كثرياً من الشعراء املسلمني الذين عاشوا يف الشرق يف بعض القضـايا  
اإلسالمية حىت أَثْروا األدب العريب ، وأثَّروا فيمن جاء بعدهم ، وهذا مبعث إعجاب 

 .ومثار سؤال 
٣ - بم الفكريـة يف الـدين ،   تي كثريٍ من أولئك الشعراء األفكار اإلسالمية يف أطروحان

والسياسة ، والثقافة ، واالجتماع وغريها ؛ فقد كانوا ميتحون من التـراث العـريب   
واإلسالمي ، ويوسعون إدراكهم وآفاقهم الفكرية ، ويوظفوا فيما ينادون به مـن  

 .رؤية إسالمية عربية 
اعر أولئك الشعراء يف منازعهم الدينية ، ورؤيتهم إليه ؛ فلم يكن هـدفهم  صدق مش - ٤

الشهرة ، وال مناهلم مصلحة ذاتية يتطلعون إليها ، وال دعاهم الرجاء أو اخلـوف ،  
 .وإمنا صوروا جتارم يف صدق متثَّلوا فيه تراثهم ومزجوه بوجدام 

مي كأيب الفضل الوليد ، ورشيد دخول عدد من أدباء املهجر اجلنويب يف الدين اإلسال - ٥
، وحليم دموس ، باإلضافة إىل من كان مسلماً يف ) الشاعر القروي ( سليم اخلوري 

األصل كسيف الدين الرحال ، وحممود الشريف ، وعبداللطيف اخلشـن ، وبـروز   
النـزعة اإلسالمية يف شعرهم ، ومل تتناوله أقالم الدارسني ، والنقاد على الرغم مـن  

هم لإلسالم ، ونشاطهم الكبري يف بالد املهجر األمريكي مما حيمل الباحثني على محاست
 .إبراز نتاجهم األديب ، وبيان قيمته املوضوعية والفنية 

وهذا ما يصحح النظرة املوضوعية ، ويكشف الرؤية احلقيقية حنو األدب املهجـري  
قادهم أن شعراء املهجر مجيعاً اجلنويب وأدبائه لدى كثري من الدراسني بل املتخصصني ، واعت

 .ليسوا مسلمني 
جِدةُ هذا املوضوع وطرافته ليس يف األدب احلديث فحسب ، بل يف األدب العـريب   - ٦

على مر العصور ، وهذا ما يعطي هذه الدراسة ، شرف الريادة يف تناول مثل هـذه  
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الـوطن ،   املوضوعات يف عصور األدب العريب وأقطاره ، وخباصة ممن ينتمي إىل هذا
منبع اإلسالم ، ومهبط الوحي ، وإىل هذه اجلامعة الفتية ؛ ليؤدي دوره انطالقاً مـن  
الرسالة اليت حتملها اململكة العربية السعودية بصورة عامة وجامعة اإلمام حممـد بـن   
سعود اإلسالمية بصورة خاصة يف إبراز اإلسالم وحضارته وثقافته وفكره وتراثـه يف  

والتخصصات العلمية الدقيقة ، مما يسهم يف ريادا لتناول مثل هـذا   جماالت املعرفة ،
  .املوضوع غري املسبوق على مستوى الدراسات األدبية يف الوطن العريب 

على أننا ال نغفل الدراسات اليت تناولت األدب املهجري ، وكان هلا شرف السبق يف 
أدب املهجر بني : ( اسة ، ومن أبرزها تناول اجتاهاته املوضوعية والفنية ، ومهدت هلذه الدر

فلسـطني يف األدب  ( نظمي عبدالبديع حممد ، و : للدكتور ) أصالة الشرق وفكر الغرب 
صـابر عبـد الـدامي ،    : للدكتور ) أدب املهجر ( ، ليوسف أيوب حداد ، و ) املهجري 

) اجلنـويب  الشعر القومي يف املهجـر  ( عيسى الناعوري ، و : للدكتور ) أدب املهجر (و
حسن جاد حسـن ،  : للدكتور ) األدب العريب يف املهجر ( عزيزة مريدن ، و : للدكتورة 

: للـدكتور  ) التيارات األدبية يف شعر املهجر اجلنويب يف الربع الثاين من القرن العشرين ( و
عمـر  : للـدكتور  ) شعراء العصبة األندلسية يف املهجـر  ( موسى بن عيسى العويس ، و 

  .الدقاق
ولكن هذه الدراسات مل تتناول األثر اإلسالمي عند أدباء املهجر ، وإن كان بعـض  
املؤلفني قد المس هذا املوضوع على استحياء يف إشارات عابرة عند بعـض الظـواهر يف   
معاجلة النصوص الشعرية ، مما جيعلها تثري الدارسني وتلفت أنظـارهم دون تقـدمي رؤيـة    

  .متكاملة هلذا املوضوع 
) الفكر الديين يف األدب املهجـري  ( ربيعة بديع أيب فاضل : يت دراسة الدكتور وتأ

لتأصيل الفكر النصراين يف النتاج النثري ألدباء املهاجر وخاصة الشماليني ، دون أن يتنـاول  
  .النتاج الشعري ألدباء اجلنوب ، وهنا تأيت املفارقة يف التناول بني الدراستني 

لديين اإلسالمي كان لـه حضوره يف شعر أدباء املهجـر  وليس من شك بأن اخلط ا
  اجلنـويب ، لكنه مل يكن مبثل هذه الكثافة واالتساع عند الشماليني الذين غلبت عليهـم
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  .النـزعة التأثرية بالغرب وحضارته وفكره 
وانطالقاً من املنهجية العلمية فقد جعلت هذه الدراسة مقتصرة على النتاج الشـعري  

هجر اجلنويب منذ بداية بروز أولئك األدباء حىت وفاة آخر أعضاء العصبة األندلسية، ألدباء امل
  .وهي مرحلة تشكَّل فيها األدب املهجري اجلنويب وأخذ مساته وطوابعه املوضوعية والفنية 

  .وتكونت هذه الدراسة من مقدمة ، ومتهيد ، وبابني ، وخامتة ، وفهارس 
وضوع وأسباب اختياره ، وأهم الدراسات اليت تناولته ، ففي املقدمة تناولت أمهية امل

  .وخطة البحث ، واملنهج الذي سرت عليه ، والصعوبات اليت واجهت الدراسة 
  .أما التمهيد فقد خصصته إلبراز أهم بواعث تأثر أدباء املهجر اجلنويب باإلسالم 

  :مث جاءت الدراسة التطبيقية مكونة من بابني 
  

  :ثر املوضوعي ، وقد اشتمل على مخسة فصول األ: الباب األول 
وكشفت من خالله أبرز املظاهر اإلميانية اليت جتلَّت : املظاهر اإلميانية : الفصل األول 

يف أشعار أدباء املهجر اجلنويب ، بوصفها ظواهر مرتبطة باملشاعر الوجدانية وينعكس أثرهـا  
  :اهر عندهم يف ثالثة مباحث على سلوكيات أصحاا وأقواهلم ، وتتجلى هذه املظ

بوصفه كالم اهللا املنـزل من عنده ، املنـزه من النقص والزيادة، : متجيد القرآن الكرمي  ١
املقدس يف لفظه ومعناه ، وقد تعامل معه أولئك األدباء بقدسية تامة متجيـداً وإجـالالً   

 .ملكانته 
ودعائهم  –سبحانه  –لق وقد كشفت مدى ارتباطهم باخلا: االبتهال إىل اهللا وتعظيمه  ٢

 .إياه ، وجلوئهم له ، ومحده وتسبيحه بصورة تشف عن منـزع ديين إسالمي 
سواء أكانت يف املهاجر األمريكية أم الوطن العـريب،  : االحتفاء باملناسبات اإلسالمية  ٣

ومشاركام فيها ، واحلج وما يكونه من ) الفطر واألضحى ( وخباصة مناسبات األعياد 
 .انية عميقة يف النفوس البشرية رؤية إمي

  

وتناولت فيه الرؤية التأملية املرتبطة بالوجدان اإلميـاين  :  التأمل اإلمياين: الفصل الثاين 
  : والتعلق باخلالق فيما طرحه أولئك األدباء ، وجاء يف ثالثة مباحث 
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يمـا حولـه   بوصفهما من أبرز القضايا املرتبطة باإلنسان ، وتأمله ف: الكون ، واحلياة  ١
يف كثري من التناوالت  -مفْضٍ إىل التأمل باحلياة والوجود كله ، وارتباط هذه املسائل 

بالرؤية الدينية ، وتوافقها مع اإلسالم فيما طرحوه من قضايا ؛ ملا وجدوا فيـه مـن    -
 .فلسفة كاملة وموقف متميز من احلياة معين بكافة مظاهرها 

فها من غموض ونوازع بني اخلري والشر ، والقلق الروحي ، وما يكتن: النفْس اإلنسانية  ٢
شـديدي   -يف كثري من تناوالم  -والتأزم حيال مصريها ، لكن أولئك األدباء كانوا 

 .احلذر فيما ال يستطيع العقل البشري وحده الغوص فيه 
ر وما فيه من مغيبات سواء أكانت يف احلياة أم بعـد املمـات ، والـدا   : عالَم الغيب  ٣

اآلخرة، وحياة الربزخ وحنوها من مغيبات اإلنسان، وكيف تعامل معها أولئك األدبـاء  
بشيء من احلساسية واحلذر حىت توقَّفوا عند ما جاءت به الشريعة اإلسالمية من عـالَمٍ  

  .غيبـي وما يتصل به من عامل الشهادة 
  

ا الفصل تفاعـل  ويكشف هذ:  السرية النبوية ، والتاريخ اإلسالمي: الفصل الثالث 
شعراء املهجر اجلنويب مع التاريخ وتعاملهم معه أحداثاً وشخصيات ، وارتبـاطهم بـه يف   

  :معطياته احلضارية والثقافية والفكرية ، وقد ضم أربعة مباحث 
وهي رؤية متقدمة من شعراء غري مسلمني على مر العصور ، وتعـد  : املدائح النبوية  - ١

  . - r -املهجر اجلنويب ، ونظرم إىل النيب حممد ظاهرة بارزة يف أشعار أدباء 
وفيه تم الكشف عن مدى تفاعلـهم مـع التـاريخ    : األحداث التارخيية اإلسالمية  - ٢

اإلسالمي وأحداثه ووقائعه ، وخباصة ذات التأثري يف مسار األمة وإفادم من ذلـك  
 .التاريخ يف ربط أحداثه بواقع األمة املعاصر 

وهو استدعاء داليل موحٍ بإحياءات إسالمية كثرية ، وخباصـة  : ات استدعاء الشخصي - ٣
ما يرتبط بواقع معاصر ، وال سيما يف القضايا السياسية ، واالجتماعية اليت متـر ـا   

 .األمة العربية ، وقد وفّق شعراء املهجر اجلنويب عامة يف هذا االستدعاء 
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ديين يف جماالت احلياة كافة ، املادية االعتزاز باحلضارة اإلسالمية ، بوصفها نتاج فكر  - ٤
واملعنوية ، وما يرتبط ا من تاريخ وعلوم وثقافة ، وال سيما ما ازدهر يف ظل اإلسالم 
على مر العصور سواء أكان يف الوطن العريب ، أم أوربا يف أيام احلكم اإلسـالمي يف  

  .األندلس 
  

، وخباصة السياسية والفكرية،  عاصرةالقضايا اإلسالمية وهي القضايا امل: الفصل الرابع 
وكشف هذا الفصل مدى تفاعل أولئك األدباء معها ومشاركام فيها ، وقد مت تناول هذه 

  :القضايا يف ثالثة مباحث هي 
وهي من أبرز القضايا اإلسـالمية املعاصـرة   : الدعوة إىل التضامن ، وإقامة اخلالفة  - ١

بعد تضعضع اخلالفة العثمانية أواخر عهدها ، ألولئك األدباء يف تلك الفترة ، وخباصة 
  .وبروز األطماع األوربية االستعمارية يف الوطن العريب 

بوصفه سبيالً للتحرر من هيمنة االستعمار ، على الرغم : اجلهاد ومقاومة االستعمار  - ٢
من وجود النـزعات القومية لدى بعض األدباء ، إال أن كثرياً من دعوام كانـت  

الرؤية اإلسالمية ، متخذين من الفكر اإلسالمي ما يؤيد توجهام ويعزز  متوافقة مع
 .رؤيتهم 

وهي من الوثبات املوفقـة ألولئـك   : الدفاع عن اإلسالم ، ومواجهة الغزو الفكري  - ٣
األدباء على الرغم من أن كثرياً منهم مل يكن مسلماً إال أن النضج الفكـري لـديهم   

أو قيمـه   - r -يتصل بأصول اإلسالم أم نبيـه  دعاهم إىل هذه املواقف سواء ما 
ومبادئه ، أو لغته ، وهي مقومات اتكأ عليها شعراء املهجر اجلنويب يف أطروحـام  

  .الفكرية املعاصرة 
  

سواء أكانت يف الوطن العريب أم يف املهـاجر  : القضايا االجتماعية : الفصل اخلامس 
  :أربعة مباحث األمريكية اجلنوبية ، واشتمل هذا الفصل على 

وهي قضية تناولوها بعناية ، وأولوها اهتمامهم بصورة جلية ؛ ذلـك  : حماربة الفساد  - ١
أم كانوا يعيشـون يف بيئات متوج بكثري من االحنرافـات األخالقيـة ، والقـيم    
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السلوكية الفاسدة ، ولذا واجهوها برؤية تتوافق مع الرؤية اإلسالمية وقيم اإلسـالم  
  .ه ومبادئه وتعاليم

وتعد من أبرز القضايا اليت تناوهلا أدباء املهاجر األمريكية عامة ، لكـن  : الفقر والغىن  - ٢
شعراء املهجر اجلنويب عاجلوها يف أطروحات متوافقة مع اإلسالم يف حلّ مشـكالا  

 .املترابطة ، وخباصة قضايا الزكاة ، والربا ، والغش ، والعمال وحنوها 
د األواصر بني أفراد اتمع يف املناسبات املختلفة فرحـاً  الترابط االجتماعي ، وجتسي - ٣

 .وترحاً ، وهي من السمات البارزة لدى أدباء املهجر اجلنويب عامة 
وكيف تعامل معها أولئك الشعراء يف رؤية مل ختتلف كثرياً عن رؤيـة  : قضايا املرأة  - ٤

ما يطرحونه من قضايا األدباء املسلمني يف املشرق العريب ، إن مل تكن أكثر وضوحاً في
  .الزواج ، واحلجاب ، والتعليم : وخباصة 

  .وذا ينتهي الباب األول الذي ضم األثر املوضوعي 
  

  :األثر الفني ، وقد اشتمل على ثالثة فصول : الباب الثاني 
وفيه متت دراسة أثر اإلسالم يف بناء القصيدة عند أدباء : البناء العام : الفصل األول 

  :جلنويب ، وذلك من خالل أربعة مباحث هي املهجر ا
املطـوالت الشـعرية ،   : النفَس الشعري ، وأجلى هذا املبحث بعدين مهمني مهـا   ١

 .واملقطعات ، وانعكاس الرؤية اإلسالمية فيهما 
ملكانته يف النقد العريب احلديث ، وما حيمله من أبعاد عن األديب وجتربتـه،  : العنوان  ٢

 .، وأنواعه املتعددة  واملتلقي وتقبله
بوصفه الوثبة األوىل لإلبداع ، ومدى حرص الشاعر على إجادته وتفريغ أوىل : املطلع  ٣

 .دفقاته الشعرية ، وأشكاله املختلفة ، وما حتمله من قيم فنية عالية 
وحرص الشعراء على إجادا ، بوصفها آخر ما يبقـى يف األمسـاع ، وإن   : اخلامتة  ٤

  .ها من خالل أغراضهم الشعرية املختلفة حاولوا التنويع في
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وقد مشلت دراسة اللغة الشعرية عند أولئك األدبـاء ثالثـة   : اللغة  : الفصل الثاين 
  :مباحث هي 

وكشفت من خالله أبعاد احلقول الداللية املختلفـة ، وأنواعهـا ،   : احلقل الداليل  - ١
  .وكثرا لديهم ، وارتباطها باملدلول اإلسالمي 

وبسطت القول فيه عن أنواعه وقدرم اإلبداعية علـى توظيـف   : للغوي التناص ا - ٢
 .النصوص السابقة يف سياقات متالئمة مع أغراضهم اجلديدة ، وتفوقهم يف ذلك 

ومدى استخدام أولئك الشعراء هلذا املنحى ، وداللته يف قصـائدهم  : الرمز واإلحياء  - ٣
، وأشكال هذا الرمز ، ودرجته يف سواء أكان يف قصائد كاملة ، أم يف أبيات حمددة 

  .الغموض والوضوح ، وخصائصه ، ومعطياته ، واحلاجة إليه ، وبواعثه 
وقد تقَصيت دراسة الصورة وأثر اإلسالم فيها عند أولئك :  الصورة: الفصل الثالث 

  : األدباء يف ثالثة مباحث 
األسـاس لتكـوين    وهي اليت استقى منها أولئك الشعراء مـادم : مصادر الصورة  - ١

القرآن الكرمي ، واحلديث الشريف ، واملوروث التارخيي : صورهم الفنية ومن أبرزها 
  .واحلضاري ، واألديب ، والتأمل يف الكون والطبيعة 

وجاءت بصورتيها اجلزئية والكلية املركبة ، وامتدت يف تناميها حىت : أنواع الصورة  - ٢
لدار اآلخرة ، وبروز هذا املنـزع عند بعض وصلت إىل القصة اخليالية والرحلة إىل ا

 .الشعراء دون آخرين 
وقدرا على أداء وظيفتها ، والتعبري ا عن منازع أولئك الشعراء، : وظائف الصورة  - ٣

وحتميلها إحياءات داللية جديدة ، عن طريق الرمـز ، أو التحسـني والتقبـيح ، أو    
ائهـا دور املبالغـة ، واملفارقـة    التجسيم والتشخيص ، أو الشرح والتوضيح ، أو أد

  .التصويرية وإعطائها روحاً نابضة باحليوية واستشراف ذهن املتلقي 
وختمت هذه الدراسة خبامتة أوجزت فيها أبرز النتائج اليت توصلت إليها ، والتوصيات 

  .اليت أرى أمهيتها ، وأعقبتها بثبت للمصادر واملراجع ، وفهرس املوضوعات 
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املنهج املتكامل معياراً للدراسة ؛ حيث أصف الظـاهرة ، واختـار    وقد اختذت من
النصوص ، وأُحلِّلُ البعد اإلسالمي سواء أكان يف املضمون أم الشكل ، متكئاً على املنـهج  
التقوميي يف إصدار األحكام ، وتوفيق الشاعر يف إبراز فكرته بصورة تعكس قدرته اإلبداعية 

  .والفنية 
  لترمجة ألدباء املهجر اجلنويب دون سواهم حىت ال أثقل كاهل الرسالةكما التزمت با

  .بالتراجم للشخصيات ؛ لكثرا ووجودها يف مظاا من كتب التراجم 
  

ومل ختل هذه الدراسة من صعوبات كثرية ، واجهها الباحث بروية وصرب وحتمل ، ومن 
  :أبرزها 

  .على مستوى الدراسات األدبية عامة جِدةُ املوضوع ، حيث مل يطْرق مثله من قبل  - ١
إىل حـد   -يف كثري من األحيان  -وقوع أولئك األدباء بني تيارات فكرية ودينية تصل  - ٢

التناقض ، مما جعلين أتأنى يف إصدار األحكام ، والرجـوع إىل اخللفيـات التارخييـة    
يم اإلسـالمية  والفكرية والدينية لكل أديب ، وربط النص الشعري ببعض القيم واملفاه

ومقارنتها يف بعض املواضع مع التعاليم النصرانية ، ومدى توافق رؤية الشاعر مع قـيم  
اإلسالم وتعاليمه، جاعالً من املفهوم العام لإلسالم ومشوليته منطلقاً يل يف هذا التوجه بل 
 إنين وقفت أمام بعض نتاجهم الشعري أتطلَّب جذوةَ النار يف املاء بعـدما اسـتغلقت  
مفاتيح الترجيح بني تأثرهم باإلسالم بوصفه شامالً ملناحي احلياة كلـها ، ومتضـمناً   

وبـني متسـكهم    -تعاىل  -التعاليم والقيم السامية للديانات السابقة اليت نزلت من اهللا 
 .ومنـزعهم القومي يف كثري من األحيان  -على قلة ذلك  -بنصرانيتهم 

يب يف املكتبات داخل اململكة العربية السـعودية إن مل  ندرة دواوين شعراء املهجر اجلنو - ٣
 تكن معدومة ، وتشتتها بني املكتبات العامة واخلاصة يف الوطن العريب ، فكان لزاماً علي
مجعها من عدد من البالد العربية وخباصة لبنان ، وسوريا ، واألردن ، ومصـر ، حـىت   

مل يسبق مجعه ودراسته من قبل مما أخـذ  مجعت جلَّ النتاج الشعري ألولئك األدباء مما 
  .مين جهداً مضاعفاً ووقتاً طويالً 
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وعرفاناً باجلميل ووفاًء ملن أسدى إيلّ معروفاً أتقدم بالشكر اجلزيل واالمتنان العظـيم  
حسني علي حممـد الـذي مل   : ألستاذي املشرف على هذه الرسالة فضيلة األستاذ الدكتور 

اد وتعاون مستمر مع مطاليب يف هذه الرسالة ، وتزويـدي  يبخل علي بنصح وتوجيه وإرش
  .بعدد من الدواوين الشعرية النادرة ألدباء املهجر اجلنويب 

كما أشكر أستاذي الكرميني على تفضلهما بقراءة هذا العمل وتقوميه ، وتوجيهي ملـا  
  .قد يكون يف عمل البشر من نقص وخلل 

إلسالمية ممثلة يف كلية اللغة العربيـة علـى   كما أشكر جامعة اإلمام حممد بن سعود ا
تيسري سبل الدراسة ومواصلة رسالتها العلمية ، وأخص بالشكر قسم األدب وأعضاء هيئـة  

  .التدريس فيه على ما قدموه من عناية وعون وإسهام يف مسرييت العلمية 
وال يفوتين أن أقدم شكري وتقديري لكل من أسهم متعاوناً معـي إلخـراج هـذه    

سالة ذه الصورة ، سواء أكانوا داخل اململكة العربية السعودية أم خارجها ، وأخـص  الر
رمحـه اهللا ،   –حممد محد خضـر  : وديع فلسطني من مصر ، والدكتور : بالشكر األستاذ 

: جوزيف وإدوارد طعمة من لبنان ، والـدكتور  : وليم اخلازن ، واألستاذين : والدكتور 
  .وليد مشوح من سوريا على تواصلهم طوال فترة الدراسة  :عمر الدقاق ، والدكتور 

  فقد غرسا يف نفسي حـب ، ولوالدي الكرميني أفضال ال أستطيع وفاء حقهما علي
فأسـأل اهللا  . العلم والعلماء ، وبثّا يفّ روح اجلد واملثابرة صغرياً ، واملتابعة والدعاء يل كبرياً 

  .هلما خري ما يجزى والدان عن ولدمها 
والشكر موصول لزوجيت وأوالدي الذين أعانوين على إمتام هذه الدراسة مبا كنـت  

  .أقتطعه من أوقات هلم حق األنس ا 
على ما يسر من إمتام هذا البحث ، وأسأله أن جيعلـه   -تعاىل–ويف اخلتام أشكر اهللا 

، وأن يفتح به آفاقـاً   خالصاً لوجهه الكرمي ، وأن يسد به ثغرة يف املكتبة العربية واإلسالمية
  . جديدة للدارسني يف الوطن العريب ، إنه على كل شيء قدير 

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
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  فهرس املوضوعات
  

 الصفحة املوضوع

 أ .املقدمة 
 ١ :بواعث التأثر : التمهيد 

 ٢  .الباعث الفطري والديين  -١

 ١٠  .الباعث الثقايف واحلضاري  -٢

  ١٧  .الباعث السياسي  -٣
  ٢٢  .الباعث االجتماعي  -٤

    

  ٢٧  :األثر املوضوعي : الباب األول 
  ٢٩  :ية املظاهر اإلميان: الفصل األول 

  ٣٠  . ن الكرميآمتجيد القر -١
  ٤٥  .االبتهال إىل اهللا وتعظيمه  -٢
  ٧١  .االحتفاء باملناسبات اإلسالمية  -٣

  ٩٠  :التأمل اإلمياين : الفصل الثاين 
  ٩١  :الكون ، واحلياة  – ١

  ٩١  .الكون -أ  
  ١٠٤  .احلياة  –ب
  ١١٨  .النفس اإلنسانية  -٢
  ١٣٠  .عامل الغيب  -٣

  ١٤٥  :السرية النبوية والتاريخ اإلسالمي : الفصل الثالث 
  ١٤٦  .املدائـح النبويـة  - ١
  ١٧٤  .األحداث التارخيية اإلسالمية  - ٢
  ١٨٩  .استدعاء الشخصيات اإلسالمية  - ٣
  ٢١٣  .االعتزاز باحلضارة اإلسالميـة  - ٤

  ٢٣٦  :القضايا اإلسالمية : الفصل الرابع 
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  ٢٣٧  .من وإقامة اخلالفةالدعوة إىل التضا - ١
  ٢٦٨  .اجلهاد ومقاومة االستعمار  - ٢
  ٣٠٥  .الدفاع عن اإلسالم ومواجهة الغزو الفكري - ٣

  ٣٣٤  :القضايا االجتماعية : الفصل اخلامس 
  ٣٣٥  .حماربـة الفسـاد  - ١
  ٣٦٩  .الفقر والغىن  - ٢
  ٣٩٧  .الترابط االجتماعي  - ٣
  ٤٢٥  .قضايا املرأة  - ٤

    

  ٤٤٦  :األثر الفني : الثاني  الباب
  ٤٤٨  :البناء العام : الفصل األول 

  ٤٤٩  :النفَس الشعري  - ١
  ٤٤٩  .املطــوالت  -أ   
  ٤٦٨  .املقطعـات  -ب 
  ٤٨٢  .العنـوان  - ٢
  ٥٠٢  .املطلـع  - ٣
  ٥١٨  .اخلامتة  - ٤

  ٥٣٣  :اللغــة : الفصل الثاين 
  ٥٣٤  .احلقل الداليل  - ١
  ٥٦٢  .لغوي التناص ال - ٢
  ٥٩١  .الرمز واإلحياء  - ٣

  ٦٠٧  :الصـورة : الفصل الثالث 
  ٦٠٨  .مصادر الصورة - ١
  ٦٢٥  .أنواع الصورة  - ٢
  ٦٤٠  .وظائف الصورة - ٣

  ٦٥٨  .اخلامتة 
  ٦٦٣  .املصادر واملراجع 



  
       

 

  )٦٩٤(  

  ٦٩٢  .فهرس املوضوعات 
* * *  
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